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ANO ÁUSTRIA

Joseph Haydn
Quarteto em Ré maior, op. 50 n.º 6, “A Rã” (1787; c.23min)

1. Allegro
2. Poco adagio
3. Menuetto: Allegretto
4. Finale: Allegro con spirito

Wolfgang Amadeus Mozart
Quarteto n.º 14 em Sol maior, K. 387 (1782; c.30min)

1. Allegro vivace assai
2. Menuetto: Allegro
3. Andante cantabile
4. Molto allegro

Franz Schubert
Quartettsatz (Andamento de Quarteto) em Dó menor, D. 703 
(1820; c.8min)

– Allegro assai

O quarteto de cordas, geralmente escrito para dois violinos, viola e 
violoncelo, é universalmente considerado como a forma suprema 
de expressão artística na música de câmara. Desde logo, porque 
o cenário é privilegiado para quatro músicos partilharem as suas 
ideias com a intimidade adequada a uma comunicação perfeita, 
e porque esta combinação de instrumentos de cordas reúne os 
recursos sonoros necessários para desempenhar os requisitos da 
melhor polifonia a quatro vozes. Este facto advém dos instrumen‑
tos de cordas terem uma enorme paleta de recursos expressivos 
e poderem criar sonoridades de grande unidade ou produzirem, 
de igual forma, atmosferas contrastantes entre si.

O termo que designa este género apareceu na literatura musi‑
cal por volta da década de 1780, sendo que já se escrevia para 
uma combinação idêntica de instrumentos desde muito antes. 
No entanto, as obras que davam pelo nome de sonate a quattro 
ou sinfonia italiana, esta última com um efectivo de músicos mais 
alargado, eram geralmente acompanhadas por um instrumento 
de tecla com a função de contínuo. A partir da segunda metade 
do século XVIII, os grupos formados exclusivamente por estes 
quatro instrumentos eram já uma realidade e tocavam música que 
obedecia à estrutura da forma ‑sonata, utilizada nas sinfonias, mas 
a que davam geralmente o nome de divertimento. Estes prolifera‑
ram no que é hoje o território da Alemanha e da Áustria e, de entre 
os muitos nomes de compositores associados ao género, ganhou 
destaque Joseph Haydn, nome que se tem de considerar a par da 
influência mais leve de Boccherini. Mozart adoptou o estilo “papá 

Haydn” e deu uma extraordinária autonomia à linha melódica de 
cada instrumento. Sobre o quarteto de cordas passa a ser dito que 
é como assistir à conversa entre quatro pessoas inteligentes, no 
sentido em que todas têm algo de pertinente para dizer.

Sob o signo de Haydn e Mozart, Viena de Áustria tornou ‑se a 
capital da música em geral e do quarteto de cordas em particu‑
lar. Este tipo de formação atingiu enorme popularidade a qual se 
reflectiu numa grande diversidade estilística, nomeadamente nos 
quartetos concertantes e nos quartetos brilhantes que se asse‑
melhavam ao estilo do concerto solista na inclusão de cadências 
a solo. Acresce dizer que o quarteto de cordas era ideal para tocar 
em casa entre amigos, bem como para se fazer ouvir nos salões 
dos ricos mecenas, representado um custo muito menor do que 
suportar uma orquestra.

Os quartetos eram geralmente compostos por três a quatro 
andamentos e agrupados em ciclos de três a seis quartetos. A 
pessoa que mais contribuiu com excepções a estas regras foi, claro 
está, Beethoven, que apresentou os seus primeiros quartetos na 
viragem para o século XIX, mais propriamente entre 1798 e 1800. 
Após Beethoven, e entre os compositores de Viena, apenas Franz 
Schubert se destacou no género, tendo este alastrado a partir de 
então, com maior notoriedade, a outras paragens.

RUI PEREIRA, 2005

Os quartetos de cordas hoje apresentados têm particular rele‑
vância no percurso criativo de Haydn, Mozart e Schubert. O opus 
50 de Joseph Haydn (1732 ‑1809) é um conjunto de seis obras 
conhecidas como Quartetos Prussianos – por terem sido dedica‑
dos ao rei Frederico Guilherme II da Prússia. O anterior conjunto 
de seis quartetos fora escrito em 1781, o ano em que Mozart se 
muda para Viena e os contactos mútuos entre os dois composi‑
tores se passam a desenvolver mais regularmente. Pouco depois, 
Mozart dedica a Haydn os seus seis quartetos editados em 1785 – 
nos quais se inclui o K. 387 em programa. Os quartetos op. 50 de 
Haydn acabam por ser, por seu lado, uma primeira manifestação 
da forte impressão que Mozart causa nesse tempo ao compositor 
mais velho. Haydn vinha fixando as características deste género 
desde a década de 1760, e com estes obras inicia um novo período 
de intensa produção de quartetos que terminaria apenas na vira‑
gem do século – significativamente, também, com o surgimento 
dos primeiros quartetos de Beethoven.

O início do primeiro andamento do sexto quarteto desta série 
estabelece uma instabilidade pouco usual, apresentando um tema 
que não começa na tónica mas sim com uma cadência, e encerra 
em pianissimo o que lhe permite evitar o carácter conclusivo e 
preparar a entrada do segundo andamento. Aliás, a continuidade é 
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algo que está na mente do compositor e o leva a indicar na partitura 
a intenção de evitar as longas pausas entre os andamentos. O Poco 
adagio explora um único tema, abrindo espaço a uma inventividade 
harmónica mais arrojada. O minueto e respectivo trio prendem a 
atenção com o forte contraste entre a primeira secção de ritmos 
pontuados e a segunda com uma melodia marcada por notas repe‑
tidas – recurso já explorado no andamento lento. O fraseado de 
notas repetidas define também o finale, mas desta vez fazendo 
uso de uma técnica muito específica dos instrumentos de cordas, 
a bariolage, que traz uma sonoridade muito peculiar – trata ‑se de 
explorar os uníssonos entre uma nota tocada em corda solta e a 
mesma nota numa corda adjacente. A conjugação desse efeito 
com as notas repetidas pode lembrar o coaxar de uma rã, o que 
acabou por dar nome ao quarteto.

Após as Quartetos Italianos de 1770 e os Quartetos Vienen-
ses de 1773, obras de juventude que nascem, no segundo caso, 
já após um primeiro contacto com os quartetos de Haydn, só em 
1782 Wolfgang Amadeus Mozart (1756 ‑1791) regressaria ao 
género, com os seis Quartetos dedicados a Haydn cuja compo‑
sição se estendeu durante pouco mais de dois anos. O primeiro 
deste conjunto é o K. 387, sendo portanto o primeiro quarteto de 
um período de maturidade. Inicia ‑se com um andamento marcado 
pelo forte cromatismo e ostenta uma das marcas características de 
Mozart: a capacidade de estender as frases para lá do ponto espe‑
rado de conclusão, criando um efeito retórico que leva a música 
para lá das limitações formais. O bem ‑humorado minueto apre‑
senta um tema de acentuações insólitas que contrariam a métrica 
ternária. O trio escurece para o modo menor e faz alternar afirma‑
ções em uníssono forte com respostas mais condoídas. O anda‑
mento lento é o cume expressivo do quarteto e centra a melodia no 
primeiro violino. Já o finale conduz a obra a uma linguagem fugada 
bastante complexa, promovendo o diálogo contrapontístico entre 
as vozes (recorde ‑se que Mozart acabara de descobrir a obra de 
Bach através da biblioteca do Barão van Swieten). Aqui encontra‑
‑se a justaposição entre a linguagem contrapontística da fuga e 
o ideal clássico da melodia com acompanhamento, num tour de 
force muito exigente para os instrumentistas.

Quando Franz Schubert (1797 ‑1828) iniciou a escrita do seu 
Quarteto n.º 12, em Dezembro de 1820, já se somavam quatro anos 
desde a última investida neste género. Apesar de ter concluído 
apenas o primeiro andamento e esboçado 40 compassos de um 
segundo, a obra sinaliza já a profundidade dos quartetos mais tardios 
do compositor – a cuja escrita voltaria apenas três anos depois – e 
inicia um período de maturidade na sua música de câmara. A grande 
liberdade no uso de diferentes tonalidades ao longo do andamento 
e a intensidade do fraseado são alguns dos elementos que lhe impri‑
mem um carácter especialmente dramático e fazem da obra uma 
das favoritas entre os quartetos de Schubert. A razão pela qual o 
compositor abandonou a obra é desconhecida, mas a forma como 
está escrita, exigindo amplos recursos técnicos dos instrumentistas, 
tornam óbvio que já não se tratava de um quarteto para amadores, 
como eram os compostos anos antes, e se enquadrava antes num 
conjunto de obras maduras de livre expressão criativa e acessíveis 
apenas a intérpretes profissionais.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2018

Quarteto de Cordas de Matosinhos 

Vítor Vieira violino    
Juan Maggiorani violino 
Jorge Alves viola    
Marco Pereira violoncelo
 
Aclamado como um “caso singular de excelência no panorama musi‑
cal português” (Diana Ferreira, Público, 2010), o Quarteto de Cordas 
de Matosinhos (QCM) foi criado pela Câmara Municipal de Matosi‑
nhos através de um concurso público. Desde 2008 é residente desta 
cidade, onde desenvolve uma temporada regular de concertos.

Na temporada de 2014/15, o QCM foi escolhido como uma 
das ECHO Rising Stars, realizando uma tournée de 16 concertos 
em algumas das mais importantes salas de concerto europeias, 
como o Barbican em Londres, o Concertgebouw em Amesterdão, 
o Musikverein em Viena, as Philharmonies de Hamburgo e Coló‑
nia e a Konzerthaus de Dortmund. Apresenta ‑se também regular‑
mente nas maiores salas de concerto portuguesas, como a Casa 
da Música, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Centro Cultural 
de Belém, e colabora com alguns dos mais destacados músicos 
portugueses, tais como Pedro Burmester, António Rosado, Miguel 
Borges Coelho, António Saiote, Paulo Gaio Lima e Pedro Carneiro.

Desde a sua criação, o QCM assumiu um forte compromisso 
com o repertório português para quarteto de cordas, interpre‑
tando muitas obras menos conhecidas e abraçando novas obras 
de compositores contemporâneos: estreou já mais de 20 novas 
obras. O outro principal objectivo artístico do QCM vem sendo 
cumprido com a interpretação em Matosinhos do grande reper‑
tório para quarteto de cordas: as obras completas de Mozart e 
Mendelssohn foram já apresentadas, estando em curso as inte‑
grais de Haydn, Beethoven e Chostakovitch.

O QCM e os seus membros foram reconhecidos com prémios 
nos mais importantes concursos musicais nacionais, como o 
Prémio Jovens Músicos da RDP e o Concurso Internacional de 
Música de Câmara “Cidade de Alcobaça”. Todos os membros estu‑
daram na Academia Nacional Superior de Orquestra e aperfeiçoa‑
ram a sua arte em várias escolas de prestígio, incluindo a Escuela 
Superior de Música Reina Sofía (Madrid), a Northwestern University 
(Chicago) e o Conservatório de Sion (Suíça). O QCM também reali‑
zou formação especializada no Instituto Internacional de Música 
de Cámara de Madrid, onde estudou com Rainer Schmidt (violi‑
nista do Quarteto Hagen), além de trabalhar em masterclasses 
com membros de grandes quartetos de cordas, como Alban Berg, 
Lasalle, Emerson, Melos, Vermeer, Kopelman e Talich.


